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Informasjon 

• Alle som er tilkoblet møtet vil fordeles tilfeldig i små grupper på ca 4 stk, som 
kun kan se og høre hverandre 
• OBS ikke mulig å garantere at flere deltakere fra samme sykehjem havner på samme 

gruppe.

• Hvis du får spørsmål om å bli med i «breakout room», trykk aksepter

• Merk deg hvilket «Breakout room» nummer du er med i. 

• Husk å disponere tiden slik at dere rekker å snakke om alle emnene

• Les gjennom kasuistikken på slide 5 i god tid så dere er forberedt til 
diskusjonen

• Dere vil «hentes tilbake» til samlet webinar når tiden er ute

• Velg en av dere som kan oppsummere i korte trekk når vi samles igjen



Forebygging og diagnostikk av infeksjoner

• Hvordan kan man sikre at basale smittevernrutiner etterleves i praksis?

• Hvordan skal man gå frem for å bedre vaksinasjonsdekning for influensa i 
sykehjem hos ansatte og pasienter? 

• Hvilke roller spiller de enkelte yrkesgruppene ved diagnostikk av f.eks
urinveisinfeksjoner i deres sykehjem? 

• Er asymptomatisk bakteriuri et kjent og forstått begrep på deres 
sykehjem? Hvordan øke forståelsen for dette fenomenet hos pasienter og 
pårørende?

• Når kommer CRP inn i den diagnostiske kjeden hos dere? Hvem tar 
beslutningen om å ta CRP?



Behandlingsvalg infeksjoner

• Diskuter egen praksis vedr. behandlingsvalg/eget forbruk 
sammenlignet med  andre institusjoner, med hensyn til;

• Totalforbruk av antibiotika

• Bruk av urinveisantibiotika 

• Forskjeller i Hiprex-bruk; 
• strategi for å prøveseponere ved ukjent indikasjon eller ukjent effekt?

• Innen hvilke områder kan vi forbedre oss?



Etiske problemstillinger - KASUISTIKK
Oskar er 94 år og har bodd på sykehjem i 3 mndr.

Familie/sosialt: enkemann. 2 barn. Ektefellen Berit døde av hjerneslag 2 mndr. før Oskar ble innlagt i sykehjem. Paret bodde i egen leilighet i 
generasjonsbolig med sønn. Ingen hjelp fra det offentlige.

Somatisk sykehistorie: påvist TBC venstre lunge i 1945 etter fangenskap i Tyskland. Erklært frisk etter 1/2 år på TBC-sanatorium.

Fysisk funksjon: går uten støtte. Er selvhjulpen i stellsituasjoner og ved måltider.

Aktuell sykehistorie: Berit fikk et stort hjerneslag og døde 3 dager etter innleggelse i sykehus. Oskar satt hos henne da hun døde.

Datteren kom fra en annen by og bodde sammen med Oskar til etter begravelsen. Oskar sov dårlig og enkelte netter var han svært engstelig. Etter at 
datteren dro ble han funnet av en bilist sent på kveld. Han var da ute og lette etter Berit. Han hadde store problem med å finne tilbake til hjemmet og var 
ikke i stand til å huske egen adresse.

Fastlege og demensteam foretok utredning og det ble diagnostisert mild til moderat kognitiv svikt, samt angst og nedsatt stemningsleie.

Han ønsket ikke å ta i mot hjelp i hjemmet.

På grunn av episoder med forvirring de påfølgende uker, vandring ute, dårlig ernæring og manglende egenomsorg ble det besluttet å gi fast plass i 
sykehjem.   

Status: Han har funnet seg godt til rette på sykehjemmet. Han trenger litt veileding i stell, men er selvhjulpen. Etter innleggelse har han gått opp 4 kg i 
vekt og har normal vekt. Han spiser godt til alle måltider.

Han er sosial og oppholder seg ute i dagligstuen store deler av dagen og deltar på aktiviteter.

Han har varierende søvn. Om natten har han ofte episoder med forvirring og angst.

Enkelte netter leter han etter Berit og blir fortvilet når han skjønner hun er død. Andre netter har han mareritt og hører skrik fra medfanger som blir 
torturert. Det tar da lang tid å ro ham og han er svært angstpreget.

Samtale med sønn og svigerdatter: familien har snakket sammen om deres ønsker for Oskar. Han har hatt et strevsomt, men godt liv sammen med Berit. 
Han var redd for å miste henne og har flere ganger sagt at når den tid kom håpet han at han fikk gå først.

Barna har aldri snakket med faren om hans syn på livsforlengende behandling eller tanker rundt døden. Han har ikke ønsket å ta i mot hjelp fra det 
offentlige og han har flere ganger sagt at han ikke vil på sykehjem. Deres ønske er at når han blir syk må naturen få gå sin gang.



Etiske problemstillinger, diskusjonspunkter

Diskuter med utgangspunkt i kasuistikk på forrige side;

• Beslutning om å avstå fra livsforlengende behandling, hvordan gjør vi det 
ved vårt sykehjem?

• Tilbyr vi samtale om framtidig helsehjelp til våre pasienter? 
• Hvordan? 
• Hvem tar initiativ? 
• Hvem deltar?

• Hvordan kommuniserer vi beslutninger rundt livsforlengende behandling 
til øvrige helsepersonell på avdelingen/sykehjemmet?


